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Melina Paakkosen näyttelyyn voi astua sisään kuin keskiaikaiseen käsin kuvitettuun kirjaan. 1200-
luvun Pariisissa yleistyivät kirjojen kuvituksessa maalliset aiheet uskonnollisten rinnalla. Tyypillistä oli 
koristeellinen, mutta monelta osin kaksiulotteinen kuvapinnan käsittely, sivujen kehystäminen 
ornamentiikalla ja ritaritarujen aihepiiri. 
 
Kirjamaalaukset olivat muodoltaan pienikokoisia, mutta niiden estetiikassa on paljon samaa kuin 
Paakkosen maalauksissa. Sommittelu, värienkäyttö ja hahmojen piirrosmainen luonne heijastelevat 
samanlaista kerronnan tapaa. Tarkka ja pienipiirteinen maalausjälki on häpeilemättömän 
koristeellista, ja maalaukset pitävät joskus sisällään myös kollaasin elementtejä. Teosten pintaa 
haluaisi koskettaa ja tuntea sormissaan siveltimen maaliin jättämän dekoratiivisen ja toisteisien 
kuvion. 
 
Paakkonen maalaa tarinoita, eräänlaisia nykyaikaan siirrettyjä faabeleita, joissa ihmisen ja eläimen raja 
katoaa ja huumori kietoutuu pieniin yksityiskohtiin. Paakkonen kertoo maailmasta antropomorfismin 
keinoin. Hän liittää inhimillisiä ominaisuuksia esimerkiksi luurangoille, apinoille ja kissoille. 
Mielenkiintoisen kontrastin näyttelyyn tuo joissain teoksissa esiintyvä omakuva. Se on miltei 
ilmeetön, muihin hahmoihin verrattuna perin asiallinen naishahmo. Vaikka tarina jää katsojan omalle 
vastuulle on Paakkonen maalannut sen askelmerkit tavallista näkyvämmiksi. Näyttelyn nimi Elämän 
kevät viittaa jokapäiväiseen leipään, ja näyttelyn vertauskuvia voi tulkita sen asettamassa 
kontekstissa. Elämän kevät sekoittuu kuoleman tanssiin ja gotiikka kohtaa meksikolaisen kuoleman 
jumalattaren ja Hugo Simbergin herttaiset luurangot. 
 
Maalausten aiheena on myös maalauksia. Nämä sisäkkäiset tarinat ovat toteavia ja kuva kuvassa on 
humoristinen kommentti maalaustaiteen konventioihin. Ne ovat maalauksia, jotka ovat muuttuneet 
tauluiksi. Hahmojen ja tarinoiden taustalle maalattu maailma on jotain muuta kuin suomalainen 
artek-koti. Se on miltei orientalistinen sekoitus menneen maailman loistoa ja lämpöä. Huonekasvit, 
lelut ja lemmikit ovat sujuvasti samaa kuvastoa itämaisten mattojen ja mosaiikkilattioiden kanssa. 
Todellisuus on vähän sirkusta, vähän musikaalia ja paljolti tarinaa, jolle ei löydy vastinetta 
todellisuudesta.  
 
Elämän kevät on Paakkosen toinen yksityisnäyttely Helsingissä, ensimmäinen nähtiin ARTag 
Galleryssä vuonna 2019. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Lars Göran Johnssonin Turun 
taidemuseolle lahjoittamaan nykytaiteen kokoelmaan. Teokset olivat näyttävästi esillä myös viime 
keväänä järjestetyssä Johnssonin lahjoitukseen perustuneessa kokoelmanäyttelyssä.  
 
 
   
 


